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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) การพัฒนาระบบการตรวจสอบเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต และป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด(ของเสีย) หลุดไปถึงลูกค้า 

2) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ ซึ่งสามารถทวนสอบความถูกต้องตามข้อก าหนดได้ทั้งกระบวนการ 

3) การเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคล 

4) การประยุกตร์ะบบ Finger Print scanner มาใช้เพ่ือตรวจสอบบุคลากรต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศที่ท าการส่งออก 

5) การลดความเสี่ยงด้วยการพัฒนาระบบการตรวจสอบในทุกส่วนของระบบการผลิต 

 

ประสิทธิผล  
1) ของเสียหลุดไปถึงลูกค้าในกระบวนการถัดไปน้อยลง (Problem outflow) 

- Field Action , Warranty Claim ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน (0 case) 

 - SQA : Shipping Quality Audit การตรวจสอบภายในโดยใช้มุมมองเดียวกับลูกค้า  

  (สุ่มตรวจสอบ) (0.0080 Defect/unit) 

 - CVI : Complete Vehicle inspection การตรวจสอบโดยหน่วยงาน QC (0.0070 Defect/unit) 

     2)  แนวโน้ม % ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เจอของเสียที่ต้องท าการซ่อมเพ่ิมข้ึนมากกว่า 95% 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
   [ ∕ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
              [ ∕ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด โรงงานบ้านโพธิ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ของประเทศไทย โดยเป็นฐานการผลิตรถ
กระบะ (Pick up) และรถอเนกประสงค์ (SUV) โรงงานตั้งอยู่ที่ ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เรียกโดยย่อว่า “TMT Banpho” เพ่ือท าการขายภายในประเทศ
และส่งออกไปยัง 100 ประเทศท่ัวโลกในปัจจุบัน นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2561 ยังมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 
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วิสัยทัศน์ : 
1. เป็นบริษัทแกนน าของโตโยต้า เอเชีย แปซิฟิค และเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก 
2. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย 

 
พันธกิจ : 

1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอเชียแปซิฟิค 
2. บรรลุการเป็นผู้น าในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด 
3. ก าหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท 
4. สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพโดยการท ากิจกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือสังคม 

 
ค่านิยมองค์กร : 

1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง 
2. เคารพและยอมรับผู้อื่น 
3. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า 
4. ทุ่มเทเพ่ือมาตรฐานสูงสุด 
5. Learning Organization การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
6. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล :  
ในกระบวนการผลิตรถยนต์ Toyota มีการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการตั้งแต่ เชื่อมตัวถัง(Welding) การพ่นสี(Paint) การประกอบชิ้นงาน(Assembly) 

โดยกระบวนการสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพรถ100%จากหน่วยงาน QC ซึ่งไม่เพียงแต่การตรวจสอบเพ่ือค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเท่านั้น 
Toyota ยังได้น าหลักการทางด้าน SQC และ DOE มาช่วยทางด้านการพัฒนาระบบการผลิตอีกด้วยและเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมีหน่วยงาน QA 
ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพรถเพ่ือค้นหาความบกพร่องในการผลิตและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งถึงมือลูกค้านั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  
(รูปที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต)  

  
    รูปที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต 

โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัท Toyota Motor Banpho ได้รับโอกาสในการผลิตรถเพ่ือส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกในฐานะ Toyota Motor 
Thailand และเป็นผู้ผลิตเพียง 1 ใน 2 ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่มีการน ารถเข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเนื่องจากข้อก าหนดต่างๆนั้นมีความเข้มงวดต่างจากประเทศ
อ่ืนเป็นอย่างมาก 

หลังจากที่เราได้รับโอกาสดังกล่าวToyota จึงพัฒนาระบบต่างๆโดยใช้หลักการ TQM เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการผลิต อาทเิช่น 
1. Man Management : การคัดเลือกบุคลากร , การมอบหมายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าวัน , การทวนสอบผู้ปฏิบัติงาน 
2. Method Management : การจัดเตรียมเอกสารการสอนงาน , การประเมินผล เพื่อใช้ในการสอน อีกท้ังต้องเตรียมเอกสารในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้การท างานในทุกกระบวนการเป็นมาตรฐานและเหมือนกันในทุกๆคันที่ต้องท าการตรวจสอบ  
3. Material Management : การควบคุม Part Quality โดยท า Control Chart เพ่ือใช้ Monitoring Abnormality และมีการ Sampling 

check โดย Toyota เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของชิ้นส่วนที่มาจาก Supplier อีกด้วย 
โดยในเรื่องท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการตรวจสอบนั้นก็คือ ผู้ตรวจสอบ ดังนั้น Toyota จึงให้ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากร , การ
เลือกผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
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มิเช่นนั้นแล้วอาจมีผลต่อการหยุดการผลิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นในหัวข้อการพัฒนาระบบนั้น เราขอมุ่งเน้นในส่วนของ Man เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับการผลิตรถส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น 
 
Man Management : การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมในกระบวนการต่างๆ เช่น ผู้ฝึกสอน ,  

ผู้ตรวจสอบ โดยทั้งนี้ต้องผ่านคุณสมบัติ , การเรียนการสอน , การสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี รวมทั้ง ต้องถูกประเมินผ่านการลงงานจริงแบบ Buddy training อีกด้วย
และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานต่างๆเหล่านั้นยังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหัวหน้างานจึงต้องเข้มแข็งในการบริหารจัดการการท างานของพนักงานโดย
การท า Daily Work Control  

1. Daily Job assignment ผ่านทาง Assignment Board รวมถึงพิจราณาการลงงานแทนกรณีคนขาดผ่าน Versatility Skill Board 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการท างานที่ระบุหรือไม่ ผ่านทางการตรวจสอบโดยใช้ CCTV เข้ามาช่วยในวิเคราะห์ อีกทั้งมีการ 

Audit Method ด้วย Dummy test เพ่ือทดสอบทักษะของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 
3. การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ (ต้องผ่านการเรียนและการทดสอบแล้วเท่านั้น) โดยใช้ระบบ Finger Print 

scanner โดยเป็นระบบที่ทาง QC พัฒนาขึ้นมาเอง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราตวจสอบนั้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ท้ายที่สุดเพ่ือให้องค์กร สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน สามารถบรรลุตามพันธกิจในทุกๆด้าน โตโยต้าได้มีการพัฒนากระบวนการทางด้านการผลิตโดยเป้าหมายสูงสุดคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีก
ทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยั่งยืนไปด้วยกัน 


